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  [מד]

ת ְוֶאת ַהַּלִּפיִדם ְוֵאת קוֹל ַהּׁשֹ  )כ, טו( ָפר ְוָכל ָהָעם ֹרִאים ֶאת ַהּקוֹ

  ְוֶאת ָהָהר ָעֵׁשן ַוַּיְרא ָהָעם ַוָּינֻעּו ַוַּיַעְמדּו ֵמָרֹחק:

                                                 
ת ְוֶאת " )טז-שמות כ, טו(פשט הפסוקים  [מד] 1 ְוָכל ָהָעם ֹרִאים ֶאת ַהּקֹו

ָהָהר ָעֵׁשן ַוַּיְרא ָהָעם ַוָּינֻעּו ַוַּיַעְמדּו ֵמָרֹחק:  ַהַּלִּפיִדם ְוֵאת קֹול ַהֹּׁשָפר ְוֶאת 

ִהים ֶּפן נָ  " מּותַוֹּיאְמרּו ֶאל ֹמֶׁשה ַּדֵּבר ַאָּתה ִעָּמנּו ְוִנְׁשָמָעה ְוַאל ְיַדֵּבר ִעָּמנּו ֱא

 ,פחדו ,שכיון שראו את הקולות והלפידים וקול השופר ועשן ההר ,משמע

  .אמרו למשה שידבר עמם שלא ימותו ולכן ,והתרחקו מהמקום רחוק

לא כתוב בתורה שפחדו מקול ה' שדיבר  א. :אבל פשט הענין קשה מאוד

, דכתיב על קולות והלפידים וכו'פחדו מחמת השאלא מפורש  ,אליהם

אם כן מדוע אמרו ", ַוַּיְרא ָהָעם ַוָּינֻעּו ַוַּיַעְמדּו ֵמָרֹחקשראו את הקולות כו' "

ועוד  .והרי פחדו מהקולות וכו' ,כך שידבר עמםמה ב ,שמשה ידבר עמם

, אמרו שאם ה' ידבר עמם ימותו ,דלאחר שביקשו ממשה שידבר עמם ,קשה

ב. לא מפורש  .א פלא עצוםוהו ,ה' אם כן מדוע לא כתוב שפחדו מקול

כל ענין זה אין לו  .ואיך חזרו ודיברו עם משה ,ולהיכן הלכולהיכן התרחקו 

היו נרתעין לאחוריהם מביא את דברי חז"ל ש"י רש[ו .פירוש בדרך הפשט

ומלאכי השרת באין ומסייעין אותן  ,שנים עשר מיל כאורך מחניהם

בשלמא  ,מהו הפחד מעשן ההרג.  .וזה קשה בפשט הכתובים] .להחזירם

אבל עשן ההר אין לו ביאור מה  ,יש בהם פחד לבני אדם ,קולות ולפידים

 ,ה שידבר עמהם כי ראו את הקולותד. כאן מפורש שביקשו ממש פחד הוא.

  לא יכלו לשמוע קול ה'.פחדו שמפורש רק שכד)  –(ה, כ ובדברים 

ולבאר דברי חז"ל בכמה  ,יש להציע כמה הקדמות ,כל הענין את וכדי להבין

 (יתרו,מכילתא דהנה איתא ב .ועל פי זה יבואר כל הענין בס"ד ,מקומות

 ,להלן ויסעו בני ישראל ,ד ההרויחן שם ישראל נג) וז"ל "פרק יט פסוק ב

וכאן הוא אומר ויחן  ,וחונים במחלוקת ,נוסעים במחלוקת ,ויחנו בני ישראל

" ויקבלו את התורה ,ניתן בלבם כדי שיאהבו זה את זה .חנייה אחת ,שם

שכדי לקבל את התורה היה בהכרח  ,הנה מבואר בלשון המכילתא .ע"כ

ת האחד לחבירו היה תנאי ויש לתת טעם מדוע אהב .שיאהבו זה את זה

  .הכרחי לקבלת התורה

. מסכתא דשירה פרשה א ,בשלח ,מכילתאדהנה אמרו חז"ל ( ,והביאור בזה

וישראל שקולין  ,משה שקול כנגד כל ישראל .משה ובני ישראל" ועוד)

כמבואר בכמה  ,[ולאו דוקא בשירה" ע"כ כמשה בשעה שאמרו שירה

  ומסיים שמשה ידבר עמהם שלא ימותוכו' מהקולות והלפידים שפחדו משמע 

 העם וירא עשן ההר ואתוכו'  הקולות את רואים העם כל) טוכ, (

 דבכל (מכילתא יט, ב) דאמרו, 1הביאור. מרחוק ויעמדו וינועו

 ,ישראלמשה שקול כנגד כל שלמא דב ,וצריך ביאור בזה .מקומות בחז"ל]

אבל מה הביאור שכל ישראל  ,גדולה כנגד כל ישראל מעלתושהיתה 

אבל  .והרי לא היה ולא יהיה נביא כמשה רבינו ע"ה ,שקולים כנגד משה

כי  ,כנגד משה יחד ושקולים ,גדולה םמעלת ,הכונה שכלל ישראל יחד

כל מעלות של  ויחד מתאחדים ,לכל אחד יש מעלה אחרת ,כשישראל יחד

  .וחשובים כשמה רבינו ע"ה ,ישראל

מדוע היה הכרח שיאהבו זה את  ,זה יתבאר דברי המכילתא לעיל ואף על פי

בהכרח  ,דכדי שישראל יהו שקולים כמשה רבינו ,זה לקבל את התורה

ורק אז יהיו שקולים כמשה  ,ואז יתאחדו להיות כאחד ,שיאהבו זה את זה

לגודל  מפי ה' ל את התורהבנו ע"ה היה ראוי לקוכיון שרק משה רבי ,רבינו

אלא כאשר הם מפי ה' ל את התורה בגם ישראל לא היו ראויים לק ,מעלתו

אמר ה' שהם אז  ,כאשר חנו בלב אחד ,לכן .שאוהבים זה את זה ,אחד

  .ראויים לקבל את התורה

ל את בהיו ראויים לק ,דכיון שאהבו זה את זה ,נבוא לבאר העניןזה ועל פי 

היה  ,וראו שההר עשן ,ל את התורהבאבל כאשר עמדו בהר סיני לק ,התורה

שאין לבם טהור לאהוב לגמרי האחד את  -אשר יבואר להלן  -להם סימן זה 

אבל יש בהם קצת קנאה האחד  ,ולשמוח במעלת חבירו ,כנפשוחבירו 

שכיון שאינם  ,שו שאינם ראויים לקבל את התורהיאז הרג ,במעלת חבירו

כבר אינם במעלת משה רבינו  ,ת חבירואם לגמרי באהבת האחד מאוחדי

כל אחד ש ,כי מעלתם כמשה הוא רק כאשר מאוחדים לגמרי ביחד ,ע"ה

  .בל התורה כמשהמישראל פרטי אינו ראוי לק

לא היה מפני שבאמת  ,שזה שה' דיבר עמהם את עשרת הדברות ,ואז הבינו

האמונה בלבבם וכמו  כדי לאמת אתאלא שהיה  ,היו ראויים למעלה זו

ביקשו ממשה  ,ולכן מיד לאחר ששמעו קול ה' בהוראת שעה ,הוראת שעה

 לקבל את התורה כמשה , כי אינם ראוייםרבינו ע"ה שהוא ידבר עמם

  .בקביעות

ועל פי זה מיושב מדוע לא כתוב שפחדו מקול ה', כי באמת הסיבה העיקרית 

לן, ואז היה להם סימן לפחד מקול ה' היה זה שראו את העשן כמבואר לה

שאינם ראויים לקבל התורה, לכן כאשר ראו את העשן אמרו למשה שידבר 
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ולכן סיימו בדבריהם, שאם ישמעו קול ה' ימותו, כי עיקר המות הוא עמהם, 

מחמת קול ה', אלא שעל ידי ראיית העשן ידעו והתבוננו שימותו מחמת 

  ומיושב היטב דקדוק א'. קול ה',

או בראייה שכלית ר ,פירוש ,"ַוָּינֻעּו ַוַּיַעְמדּו ֵמָרֹחקַּיְרא ָהָעם וַ "וזה הפירוש 

כי יש בהם קצת קנאה האחד במעלת  ,התורה את בלשאינם ראויים לק

 ,לכן אמרו למשה שידבר עמם ,לפיכך התבוננו שהם עומדים מרחוק ,חבירו

  .ובזה מיושב דקדוק ב' ,כי אינם ראויים לקבל את התורה

יש  ,סימן שאינם אוהבים זה לזההיה להם דוע עשן ההר וכדי להבין מ

ּוָבָרא ה' ַעל ָּכל " )ד, ה(ישעיהו בדהנה על הפסוק  .להקדים כמה הקדמות

ל ָּכל ְמכֹון ַהר ִצּיֹון ְוַעל ִמְקָרֶאָה ָעָנן יֹוָמם ְוָעָׁשן ְוֹנַגּה ֵאׁש ֶלָהָבה ָלְיָלה ִּכי עַ 

יוחנן:  מר רביאמר רבה א" )עה, א בבא בתרא(דרשו חז"ל  ",ָּכבֹוד ֻחָּפה

עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות שבע חופות לכל צדיק וצדיק, שנאמר: וברא 

ה' על כל מכון הר ציון ועל מקראיה ענן יומם ועשן ונוגה אש להבה לילה 

כי על כל כבוד חופה, מלמד שכל אחד ואחד עושה לו הקדוש ברוך הוא 

 .ועשן ב' .אחד –ענן יומם וז"ל "רשב"ם " ע"כ. ופירש חופה לפי כבודו

  " עכ"ל.חופה ז' .כי על כל כבוד ו' .להבה ה' .אש ד' .ונוגה ג'

אמר רבי חנינא: שכל מי שעיניו צרות  ,עשן בחופה למה"עוד איתא שם 

בתלמידי חכמים בעולם הזה, מתמלאות עיניו עשן לעולם הבא. ואש 

וה מחופתו של אמר רבי חנינא: מלמד שכל אחד ואחד נכ ,חופה למהב

שכל אחד נכוה מחופתו  ,דכיון שצריך אש ,רי חז"לבדלדקדק בויש  ".חבירו

ומה מקשה הגמ' עשן בחופה  מהאש, אם כן בהכרח שיהיה עשן ,של חבירו

  למה.

והטעם .שבאש המערכה לא היה עשן  )כא, ב(יומא איתא בד ,והביאור בזה

דהיינו  ,כלתדאמרו שיש אש שאו ,בזה מבואר להן בסוגיא ביומא שם

אבל אש של  ,והיא אש הדיוט ,ואינה שורפת מים ,ששורפת דברי אוכל

-מלכים(דכתיב ביה  ,כמו שהיה באליהו ,שורפת גם אוכל וגם מים ,שמים

ַוִּתֹּפל ֵאׁש ה' ַוֹּתאַכל ֶאת ָהֹעָלה ְוֶאת ָהֵעִצים ְוֶאת ָהֲאָבִנים ְוֶאת " )א יח, לח

וכיון שאש רוחנית שורפת גם  ," ע"כְּתָעָלה ִלֵחָכהִים ֲאֶׁשר ּבַ ֶהָעָפר ְוֶאת ַהּמַ 

כי עשן בא מחמת שריפה שנאכל באש דברים ועולה מהם  ,אין לה עשן ,מים

אלא היא מכלה  ,אינה אש רגילה ששורפת ,אבל אם היא שורפת מים ,עשן

ולכן שאלו עשן במערכה מי  ,ואין שייך אצלה עשן ,רוחנית דרךאת הדבר ב

  .הוה

מדוע יהיה  ,שהוקשה להם ,מבואר היטב דברי הגמ' בבא בתראועל פי זה 

 ,שהרי מחמת האש שהיא אש רוחנית אין עשן ,עשן בחופות שיעשה ה'

אמר רבי אמרו שם "אלא  ,דהעשן באמת אינו מחמת האש ,ומתרץ הש"ס

חנינא: שכל מי שעיניו צרות בתלמידי חכמים בעולם הזה, מתמלאות עיניו 

  ."עשן לעולם הבא

כא, א) והרי אמרו חז"ל (בבא בתרא  ,ם ביאוריכל צרישדברי חז"אלא 

ולכן התירו להושיב  ,וקנאה זו טובה היא ",קנאת סופרים תרבה חכמה"

אם כן מדוע  (שם), ולא חששו לטענת פסקת לחיותי ,מלמד לצד מלמד אחר

נא דאינו מק ,הזאבל הביאור ב .שא למצרות בתלמידי חכמים מתמי שעיניו 

אלא  ,דהיינו שרוצה ללמוד ממעשי חבירו ,אה של סופריםבמעלתו קנ

 ,כדי שלא יהיה חבירו יותר ממנו ,רוצה שלחבירו לא יהיה מעלה זו ,להפך

  .רוצה שלא יהיה להם מעלה זוש ",עיניו צרות"ולכן אמרו בלשון 

שר שכא ,יתבאר היטב מה היה במעמד הר סיני ,ועל פי כל הקדמות הללו

כי הם יחד באהבה  ,מוע מפי ה' קבלת התורהשלשראל שהולכים ישמעו 

, הבינו שאין העשן מחמת האש וראו שההר עשן ,כמעלת משה רבינו ע"ה

הוא מפני שעיניהם אלא הבינו ש ,כי אש רוחנית אין לה עשן ,םיפידוהל

, ל את התורהבואינם ראויים לק ,קיםווהתבונו שהם רח ,ברוצרות זה בזה בח

  .' בס"דובזה מיושב דקדוק ג

מסכתא  -משפטים (מכילתא בדתניא  ,ועל פי זה יתבאר לנו עוד מאמר חז"ל

בקשו  וכן מצינו באבותינו כשעמדו על הר סיני" ) וז"לפרשה יג ,דנזיקין

נעשה ונשמע,  ה'כל אשר דבר  )שמות כד ז(לגנוב דעת העליונה, שנאמר 

לבבם זה  מי יתן והיה )דברים ה כו(, ונגנב לב בית דין בידן, שנאמר כביכול

לו  ,תהלים עח(לוי וידוע לפניו, תלמוד לומר ואם תאמר שאין הכל ג ,להם

ואף על פי כן והוא רחום יכפר  ,ולבם לא נכון עמו ויפתוהו בפיהם )לח –

 )פח, א(שבת בדהא אמרו  ,ודברי המכילתא ממש מרפסן איגרי ." ע"כעון

שים ריבוא דרש רבי סימאי: בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, באו ש"

של מלאכי השרת, לכל אחד ואחד מישראל קשרו לו שני כתרים, אחד כנגד 

ולא  ,ואיך אפשר לומר שלבם לא היה עמהם , ע"כ,"נעשה ואחד כנגד נשמע

  .התכונו למה שאמרו

דכבר נתבאר שלהיות ראויים לקבל התורה  ,ולאור המבואר יתבאר היטב

לכן  ,ויאהבו מעלת חבירו ,היה בהכרח שיאהבו זה את זה כאיש אחד לגמרי

כי הם  ,בל התורהשחשבו שהם ראויים לק היה מפני ,ו נעשה ונשמערכשאמ

אבל  ",ויחן העם כאיש אחד בלב אחד"תיב כד, כבאמת אוהבים זה את זה

 ,המכילתאזה כונת ו ,כמבואר ,באמת לא היו נקיים מקנאה מעט זה על זה

 ,שהיה עשן ,ר בכתובשהרי כך מבוא ,שבתוך לבם לא היו בשלמות הזאת

ד של וא גדולה מאגבגלל שהיו בדר ,ומכל מקום .וביקשו ממשה שידבר

שני  חדקשרו לכל א ,צו באמת לקבל את התורהרו ,אהבת האחד את חבירו

  בס"ד. ,ומיושב כונת המכילתא ,כתרים

מסכתא דבחדש , יתרו(מכילתא בד דברי חז"ל וועל פי זה יתבאר לנו ע

אל משה דבר אתה עמנו ונשמעה. מגיד שלא היה  ויאמרו" ) וז"לפרשה ט
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 עד, במחלוקת שנסעו ,רבים בלשון ,ויחנו ,ויסעו כתיב המסעות

 הרי ,אמר, במחלוקת היו שלא אחת הגמוניה ונעשו ילסינ שבאו

, מחלוקת להם היה לא אם כי, אמנם. לבני תורה שאתן השעה

 עוד הגיעו שלא, בחבירו אחד קנאה ניצוץ בהם היה זאת בכל

 אמרו זה ועל ,חבירו במעלת ולשמוח ,כנפשו חבירו לאהוב

 כשעמדו אף) גי פרשה משפטים, מסכתא דנזיקין,( במכילתא

כו' ולבם לא  בפיהם ויפתוהו) לו, עח תהלים( עליהם נאמר ,ניבסי

(מכילתא  אמרו והנה .מקנאה מטוהר לא הלב שהיה, עמו ןנכו

 אבל, ישראל ככל שקול משה כי ,מסכתא דשירה, פרשה א. ועוד)

 שום בלא היה אם, כן ואם .כמשה שקולים ישראל כל היו כן

 קשורים כולם העדה כל רק, מזה זה לבבות פירוד ושום קנאה

 כל לקבל םראוי והיו, אחד איש כולם היו הלא, אחד ונפש בלב

 כל ,כן אם, אחד בלבב קשורים היו שלא כיון אבל ,כמשה התורה

 שראו ומה ,התורה לקבל כזה לשלימות הגיע לא בפרטו אחד

 הוראת וכמו, םבבלב האמונה לאמת כדי היה ,בדברות ושמעו

, ושותה אוכל הוא כי ,עשן שום אצלו אין הרוחני האש והנה. שעה

, הואי מי במערכה ועשן) ב, כא( קמא פרק סוף ביומא כדאמרו

                                                 

אם יוספים  )דברים ה כב( אמרכח לקבל יותר מעשרת הדברות, שנבהם 

והנה דברי חז"ל צריכים  ," ע"כשמוע את קול ה' אלהינו עוד ומתנואנחנו ל

כדכתיב  ,בפרשת יתרו שאינם יכולים לשמוע קול ה' שא. הרי מפור :ביאור

ִהים ֶּפן ָנמּותַוֹּיאְמרּו ֶאל ֹמׁשֶ " , "ה ַּדֵּבר ַאָּתה ִעָּמנּו ְוִנְׁשָמָעה ְוַאל ְיַדֵּבר ִעָּמנּו ֱא

שפחדו  שכאן כתוב ,חידשו חז"ל. ב. לכאורה יש סתירה בין החומשיםומה 

מפורש רק ענין  דבריםוב , שלכן נעו למרחוק,מהקולות והלפידים והעשן

ִמּתֹו  ְּכָׁשְמֲעֶכם ֶאת ַהּקוֹלַוְיִהי ") כד-ה, כפחד מקול ה', דכתיב(דברים 

ַהֹחֶׁש ְוָהָהר ֹּבֵער ָּבֵאׁש ַוִּתְקְרבּון ֵאַלי ָּכל ָראֵׁשי ִׁשְבֵטיֶכם ְוִזְקֵניֶכם:  ַוֹּתאְמרּו 

ֵהינּו ֶאת ְּכֹבדֹו ְוֶאת ָּגְדלֹו  ִמּתֹו ָהֵאׁש ַהּיֹום  ְוֶאת ֹקלוֹ ָׁשַמְענּוֵהן ֶהְרָאנּו ה' ֱא

ִהיםּו ִּכי ַהֶּזה ָרִאינ ֶאת ָהָאָדם ָוָחי:  ְוַעָּתה ָלָּמה ָנמּות ִּכי ֹתאְכֵלנּו  ְיַדֵּבר ֱא

ֵהינּו עֹוד  ִאם ֹיְסִפים ֲאַנְחנּו ִלְׁשֹמַע ֶאת קוֹל ה'ָהֵאׁש ַהְּגֹדָלה ַהֹּזאת  ֱא

ִהיםָוָמְתנּו:  ִּכי ִמי ָכל ָּבָׂשר ֲאֶׁשר ָׁשַמע   ָהֵאׁש ָּכֹמנּו ַחִּיים ְמַדֵּבר ִמּתוֹ  קוֹל ֱא

ֵהינּו ְוַאְּת ְּתַדֵּבר ֵאֵלינּו ֵאת  ַוֶּיִחי:  ְקַרב ַאָּתה ּוֲׁשָמע ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ֹיאַמר ה' ֱא

ֵהינּו אֵ    ."ֶלי ְוָׁשַמְענּו ְוָעִׂשינּוָּכל ֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ה' ֱא

דהמכילתא בא ליישב לשון  ,ולאור המבואר לעיל יתבאר דברי חז"ל היטב

ומסיים שפחדו מקול  ,דפתח וכתב שפחדו מחמת הקולות כו' ,ב כאןהכתו

 ,דהיינו שראו שאינם כאיש אחד ,ומיישב המכילתא דמחמת הקולות כו' ,ה'

לכן באמת עיקר הפחד שלהם  ,לא היה בהן כוח לקבל יותר מעשר דברות

כוח לקבל את הדברות מחמת  אלא שהתבוננו שאין בהם ,היה מקול ה'

 ועשן) א, עה בתרא בבא( הספינה בפרק אמרו ולכן. שם יעויין

 ,עשן ליכא שברוחניות ,למה בחופה עשן כו' לילה להבה אש ונוגה

 בתלמידי הזה בעולם צרות שעיניו מי שכל חנינא בירמר א

 מתמלאות ,סופרים קנאת לא, מעלתם על קנאה בו ששי ,חכמים

 כי התבוננו, עשן ההר את שראו וכיון .הבא לעולם עשן עיניו

 באור ,אלקי כבוד לראות יםראו ואינם מקנאה טהרה לא לבבם

 שהם שהתבוננו, מרחוק ויעמדו וינועו ,עשן יש רק, הבהיר

 אחד איש בכללות כולם להיות המופלגת מהשלימות רחוקים

, כ שמות( למשה אמרו לכן ברך,יתם מהש הדברות ולקבל טיפר

מסכתא  ,יתרו( במכילתא אמרו ולכן .כו' פןכו'  עמנו אתה דבר) טז

 מעשר יותר לקבל כוח בהן היה שלא מגיד) ט דבחודש, פרשה

  .2ק"ודו .זה בינה, דברות

 ליונות בינת המשפט וגליונות איש חסד היהג
מלבד גליון משך חכמה, אנו מפרסמים בכל שבוע גליון בינת 

וכן גליון עם סיפורים המשפט על עיניני ממונות אקטואליים, 

 מדהימים של איש החסד.

   y.b.daskal@gmail.com לקבלת הגליונות חינם:

שמפורש  ,מכילתא את הפסוקים בדבריםמביא הזה ועל  ,שראו העשן

אין להם שאלא שכאן מחמת העשן הרגישו  ,שעיקר הפחד היה מקול ה'

על זה פחדו ו ,לכן הקדים הכתוב שראו העשן ,דברותיותר מעשר לקבל כוח 

 דברות.יותר מעשר בל כי אין להם כוח לק ,ה שידבר עמהםשמואמרו ל

 ד."דקדוק ד', בסומיושב 
לגודל  ,מפי ה'רק משה היה ראוי לקבל תורה  :דבריותמצית  2

לשמוח  ,מוחלטת ל פי כן, אם ישראל היו באהבהואף עמעלתו, 

 היתה היו מתאחדים להיות כאחד, ואז מעלתםבמעלת חבירו, 

וכיון  .התורה מפי ה'את כל בל היו ראויים לקו ,ה"כמשה רבינו ע

כמבואר  ,רוישהוא סימן שעיניהם צרות במעלת חבשראו עשן, 

לכן  ,ל, הבינו שאינם ראויים לקבל את התורה מפי ה'"בחז

ו ומה שכתוב שנע .דבר עמהםה שהוא י"ביקשו ממשה רבינו ע

וראו  ,התבוננו במעלתם ,שכשראו העשן ,הכונה ,למרחוק

מעלתם רחוקה מלקבל בעצמן מחמת שחסר בהם אהבת חבירו, ש

אמר להם מה ישמע ויולכן ביקשו שמשה  ,ת התורה מפי ה'א

ומסיים  ,שנעו מחמת העשן ,ואמרפתח הכתוב שה' דיבר. לכן 

כי התבוננו שאינם  ,כי ימותו מפחד ה' ,שביקשו שמשה ישמע

 ראויים לשמוע מפי ה'


